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 การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์3 
 

ธัญญา  จันทร์ตรง4

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์                
2. การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  และ 3. ความต้องการ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์                    

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 
อ าเภอ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 95,380 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 400  คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบ             แบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี การวิเคราะห์ การวิพากษ์ 
การประเมิน และ การสร้างสรรค์เนื้อหามีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะในภาพรวมของผู้สูงอายุในจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีเพียงการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะทาง
ใจของผู้สูงอายุ ส าหรับความต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ              
ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง  

 

ค าส าคัญ: การรู้เท่าทันสื่อ/ สื่อออนไลน์/ ผลกระทบต่อสุขภาวะ/ ผู้สูงอายุ 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                        
3 บทความวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ 
  ในจังหวัดอุตรดิตถ์” 
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ONLINE MEDIA LITERACY EFFECTING THE HEALTH OF THE ELDERLY 
IN UTTARADIT PROVINCE 

 

Abstract 

The purposes of the research were 1.  to study the online media literacy of the 

elderly in Uttaradit province 2.  to investigate the impact of online media literacy on the 

health of the elderly in Uttaradit province 3.  to study the needs of the elderly in Uttaradit 

province for the promoting guidelines of the online media literacy.  

This research was quantitative research.  The population of the research was the 

95,380 elderly people.  Uttaradit province has nine districts.  The samples were 400 elderly 

people aged 60 years and above, with online. At least 6 months of experience, chosen using 

the stratified random sampling method. The research instruments were questionnaire. The 

statistics used for data analysis include frequency, percentage, means, and Multiple 

regression analysis and standard deviation. 

The research findings showed that the online media literacy of the elderly in 

Uttaradit province in general was at the intermediate level.  Online media literacy in 

accessing information, technology.   Analysis, critique, evaluation, and content creation has 

a positive effects the health of the elderly in Uttaradit province in general.  However, when 

considering each factor, it was found that access to information And technology was the 

only factor that didn’ t affect the physical and mental health of the elderly.  The needs of 

the elderly in Uttaradit province for the promoting guidelines of the online media literacy. 

They were mostly and intermediate level. 

 
Keywords: media literacy/ online media/ effects the health/ elderly 
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บทน า  
องค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ไว้ว่าจ านวน

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาด
ว่าจะมีจ านวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 
พันล้านคน ซึ่งทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมาก
ที่สุดในโลก ส าหรับประเทศไทยนั้น ผู้สูงอายุมีอัตรา
การเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจาก
ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น และและถูก
คาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศก าลังพัฒนาประเทศ
แรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ใน
ปี พ.ศ. 2565 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ.2565 สัดส่วนประชากรสูงวัยในประเทศ
ไทยจะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 26.9 และในปี พ.ศ. 2578 
เ พ่ิมขึ้ นร้ อยละ 30 ของประชากรทั้ งประเทศ  
(Brandinside, 2564 และ  ศิ ริ ว ร รณ อรุณทิพย์
ไพฑูรย์, 2563) 

จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว รั ฐบาล ไทยได้
ก าหนดให้สังคมสูงวัยกลายเป็นวาระแห่งชาติ  และ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ.2545 – 
2565) ในระยะที่ 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 
ด้านในการรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเน้นการ
ส่งเสริม คุ้มครองทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุไทยไปพร้อมกัน  โดยมี 5 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์
ที่  4 การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอายุอย่าง บูรณาการระดับชาติ การพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ประมวล การพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล (กรมสุขภาพจิต
, 2563; กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2563)  

ในขณะที่สังคมไทยเตรียมความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรอบด้านคู่ขนานไปกับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลอย่าง
รวดเร็วนั้น ส่งผลให้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทและ
มีอิทธิพลส าหรับการด าเนินชีวิตของบุคคล  ทุกเพศ 
ทุกช่วงวัยมากขึ้น  แอปพลิเคชันไลน์ เป็นสื่อที่กลุ่ม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมใช้ในการสื่อสาร โดยการส่ง
ภาพ คลิปวิดีโอ หรือการคุยแบบเห็นหน้ากันมากกว่า
การพิมพ์ข้อความ  ดังนั้น การพัฒนาผู้สูงวัยในยุค 
4.0 ที่สามารถอยู่กับเทคโนโลยีได้จะช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างวัยช่วยเติมเต็มให้ผู้สูงวัยได้มีโลกใหม่ ที่
สามารถก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
และยังช่วยฝึกความจ า ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีก
ด้วย  (มติชนออนไลน์, 2560)   

อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
พบว่า ผู้สูงอายุไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อ
วัน และเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 10 ชั่วโมงต่อวันในปี 2562 
โดยแอปพลิ เคชันที่ นิ ยมใช้ มากที่ สุ ดคื อ  Line 
ร อ ง ล ง ม า คื อ  Facebook แ ล ะ  YouTube 
ตามล าดับ   ส่วนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ส ารวจในปี 2562 (พนม คลี่ฉายา, 2564,  น.
58) พบว่า ผู้สูงวัยร้อยละ 75 ใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยรู้ ไม่ เท่ าทัน ตกเป็น เหยื่ อของข่ าวลวงถูก
หลอกลวงในการขายสินค้า ซึ่งตรงกับผลการศึกษา
พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์
ของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยที่พบว่า  ผู้สูงวัยยัง
ใช้สื่อไม่เหมาะสม เช่น ติดการใช้ไลน์จนลืมเวลา ส่ง
ข้อความ และภาพทางไลน์ไม่เหมาะสมเป็นต้น และ
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ยังรู้ไม่เท่าทัน  ถูกสื่อหลอกปลุกระดมความคิด การ
เสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการโฆษณา
ชวนเชื่อ  เชื่อข้อมูลที่ผู้อ่ืนแชร์แบบไม่มีเหตุผล ถือ
เป็นกลุ่มที่แชร์ข่าวปลอม (Fake News) มากที่สุด 
เนื่องจากในบางรายสูญเสียความสามารถในการ
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามวัยที่มากขึ้น โดยจะ
เชื่อข้อมูลที่ถูกแชร์มาจากคนที่รัก กลุ่มเพ่ือน และยัง
มีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมน้อย ขาดการวิเคราะห์ จึง
เป็นเหตุให้ได้รับผลกระทบและตกเป็นเหยื่อข่าวลวง
ได้โดยง่าย (ฉัตรชัย นกดี, 2562; พิทักษ์ศักดิ์ ทิศา
ภาคย์ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และ วีระเทพ 
ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) จากข้อมูลที่ปรากฏท าให้
มองเห็นความเสี่ยง และความเปราะบางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของผู้สู งวัยโดยเฉพาะการใช้สื่ อ
ออนไลน์ ที่ง่ายต่อการถูกหลอก ล่อลวง อันเป็น
ปัญหามาจากการรับรู้ที่จ ากัด การขาดบุคคลหรือ
สมาชิกในครัวเรือนที่คอยสื่อสารกลั่นกรองข้อมูล 
ตลอดจนขาดการเฝ้าระวังป้องกันภัยให้กับผู้สูงวัย 
เนื่องจากผู้สูงอายุหันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น 
( Bangkokhotpital, 2564 แ ล ะ hfocus Team, 
2563) ดังนั้นการรู้ เท่าทันสื่อคือภูมิคุ้มกันในการ
สื่อสารสมัยใหม่ หากไม่มีทักษะที่มากพอ ย่อมส่งผล
กระทบต่อสุขภาวะของบุคคลในสังคมได้ ดังที่ ศ.
เกียรติคุณ นพ.ประเวศ ได้กล่าวถึงทางออกของ
ปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบนเวทีวิชาการไว้ว่า ชุมชน
จะต้องมีความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มน านวัตกรรม
มาใช้ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดได้ และจะต้อง
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความเข้าใจและ
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) คือการมี
ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มา

ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  ในการสื่ อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกัน  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเน้นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อ
ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้
อย่างมีความสุข ปลอดภัย และรู้เท่าทันสถานการณ์
ต่าง ๆมากขึ้น จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมต่อ
กับทุกมิติของสุขภาวะไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านปัญญา กาย จิต หรือสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี
ทั้งบวกที่ท าให้สุขภาวะดีขึ้นเนื่องมาจากการใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และเชิงลบที่อาจจะบั่นทอน สุขภาวะ
เนื่องจากการใช้อย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่ค านึงถึงผลเสีย
ที่เกิดแก่ผู้ อ่ืน อาจกล่าวได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อ คือ
ทักษะส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
การด า ร งชี วิ ต ของประชาชนทุ ก เพศ  ทุ ก วั ย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนั้นถือเป็น
เรื่องส าคัญที่มีนักวิชาการด้านการสื่อสารได้ศึกษา
คุณลักษณะ สมรรถนะ และการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้
ถึ งการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย (Access)  การวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ได้ (Evaluation) การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูล 
(Creation) หรือการตอบสนองต่อสังคมผ่านสื่อ และ
การประยุ กต์ ใ ช้ และสร้ า งก า ร เปลี่ ย นแปล ง 
(Reflection)  (เทอดศักดิ์  ไม้เท้าทอง, 2557; พิทักษ์
ศักดิ์  ทิศาภาคย์ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และวี
ระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) 

จากสถิติของผู้สูงอายุของประเทศไทย ทั้ง 77 
จังหวัด พบว่า ภาคเหนือมีจ านวนผู้สูงอายุมากเป็น
อันดับ 3 คือ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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และ ภาคกลาง โดยมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ 
2,389,870 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2563) และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุในปี 2562 มากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัด
อ่ืน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คิดเป็นร้อยละ 21.1 
โดยมีจ านวนชมรมผู้สูงอายุ รวม  276 ชมรม มีศูนย์
การเรียนรู้ ส าหรับผู้สู งอายุ  จ านวน 14 ศูนย์   
(ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์, 2562)  และจากปี 
2561 จ านวนผู้สู งอายุในพ้ืนที่ เขตอ าเภอเมือง
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ปีละ 100 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั่วไปที่
มี ภ า ว ะ ติ ด เ ตี ย ง  ติ ด บ้ า น  ต้ อ ง ก า ร ที่
พ่ึงพิง ซึมเศร้า  (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 
2562) นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุข้าราชการ
บ านาญหรือผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุราชการยังเป็น
กลุ่มเสี่ยง เนื่องจากมีพฤติกรรมการการใช้สื่อ
ออนไลน์โดยไม่รู้ เท่าทัน ทั้งการแชร์หรือส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสาร เชื่อในข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันมา 
โดยขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน  
จากข้อมูลพฤติกรรมดังกล่าวที่พบ ถือเป็นประเด็น
ที่น่ากังวลและทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญเพ่ือ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
การเป็นสังคมสูงวัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพ้ืนฐานใน
การด าเนินงาน การศึกษา และผลการวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าวมา พบว่า ในระบบกลไกและการศึกษาเชิง
วิชาการส าหรับประเด็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของ
ผู้สูงในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังไม่มีปรากฎให้เห็น ท าให้
ขาดข้อมูลพ้ืนฐานอันจะน าไปสู่การวางแผนเตรียม
ความพร้อมในส่งเสริมและพัฒนาทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด

อุตรดิตถ์ เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์  การ
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ ของ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนความต้องการของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ อันจะเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในด้านการตระหนักและการพัฒนา
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์  ต่อนักวิชาการ 
ชมรม หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถ
น าข้อมูลไปใช้วางแผนงานเชิงนโยบายสู่แนวปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับพลเมืองผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลได้มีสุขภาวะในทุก 
ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นไป 

 
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  
2.  เพ่ือศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3.  เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม  
การวิจัยเรื่อง การรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะน าไปใช้
เป็นหลักในการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ค านิยามของการรู้เท่า  

ทันสื่อจากแนวคิดของ Aspen Media Literacy 
Leadership Institute (1992) และ
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Center for Media Literacy (2008  อ้างถึงใน  
ปวีณา มะแซ, 2561, น.13) ได้ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทันสื่อไว้ในทิศทางเดียวกันว่า คือ ความสามารถ
ในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน การมีส่วนร่วม และ
สร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จากนิยามความหมาย
ข้างต้น เมื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร สารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบดิจิทัล 
ท าให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ท าให้เกิดการรวมแนวคิด 
“การรู้ เท่าทันสื่อ และการรู้ เท่าทันสารสนเทศ” 
(Media and Information Literacy) เข้าไว้ด้วยกัน 
และพัฒนาไปสู่แนวคิด “การรู้เท่าทันดิจิทัล” (Digital 
Literacy) ในปัจจุบันโดย UNESCO (2013 อ้างถึงใน 
ปวีณา มะแซ, 2561, น.15) ได้นิยาม “การรู้เท่าทัน
สื่อและ สารสนเทศ” ไว้ว่ า เป็น ศักยภาพหรือ
ความสามารถของ บุคคลในการเข้าถึง (Access) เรียก
ข้อมูล (Retrieve) เข้าใจ (Understand) ประเมินค่า 
(Evaluate) และสื่อสารข้อมูล (ใช้ สร้าง แบ่งปัน 
Use/ Create/ Share) ในหลากหลายรูปแบบ อย่าง
มีวิจารณญาณ จริยธรรม และ ประสิทธิผล เพ่ือที่จะ
สามารถสร้างความสัมพันธ์และมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล วิชาชีพ และ สังคม  ส าหรับ
สังคมไทยนั้น จากการศึกษา พัฒนาตัวบ่งชี้การ   เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน พบว่า สมรร
ถะที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศและดิจิทัลในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
1. การเข้าถึง (Access) รู้ความต้องการของตนเอง 
จัดสรรเวลา เข้าถึง เข้าใจความหลากหลาย และ
กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ สารสนเทศ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 2. วิ เคราะห์  
วิ พากษ์  และประ เมิน  (Analyze, Criticize and 
Evaluate) วิเคราะห์กลไกการท างาน ความแตกต่าง
ของเนื้อหาสื่อ การประกอบสร้าง การประเมินคุณค่า 

และตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสารสนเทศ และ
เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  3.  ส ร้ า งสรรค์  (Create)  ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และวิธีการอ่ืน ๆ ในการสร้างสื่อ
สารสนเทศ สังเคราะห์เป็นความรู้ จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เนื้อหาและข้อมูล
สารสนเทศ และตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในฐานะ
ผู้สร้างสื่อ เผยแพร่ และส่งต่อ ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
มีจริยธรรมและรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และ              
4. ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Apply 
and Change) คือ การประยุกต์ใช้สื่อ สารสนเทศเพ่ือ
แสดงออกในฐานะพลเมือง ใช้ช่องทางและวิธีการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม
วัฒนธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้
สื่อสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและเป็นประโยชน์
ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่ม หรือสังคม  (สิรินทร 
พิบูลภานุวัธน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และขวัญจิต ศศิ
ว ง ศ า โ ร จ น์ ,  2563, 177)  จ า ก ค ว า ม ห ม า ย 
องค์ประกอบ และมิติของสมรรถนะของการรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศและดิจิทัลข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็น
กรอบในการศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้  

  
แนวคิดเกี่ยวกับนิยามและมิติระดับผลกระทบ

สุขภาวะผู้สูงอายุ 
จากการศึกษานิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสุข

ภาวะทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยองค์การอนามัยโลกให้นิยามสุขภาพไว้ว่า 
หมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ในทางดีไม่เพียงแต่
ปราศจากโรคและความพิการเท่านั้นมีความหมายที่
เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจและ
สังคม (World Health Organization: WHO, 2000, 
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อ้างถึงใน ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ และนวลใย วัฒนกุล, 
2560,  น.20)  ส่วนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 คือสุขภาวะ หมายถึงภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สั งคม และปัญญา ที่
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550, น.1) ส่วน อัจศรา 
ประเสริฐสิน,  ทัชชา สุริโย และปพน ณัฐเมธาวิน. 
(2561, น.1) กล่าวถึง สุขภาวะว่า หมายถึง ภาวะที่
บุคคลสามารถแสดงออกได้เหมาะสมตามบทบาท 
ทางสังคม สามารถท างานได้ตามบทบาทอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวกับสถานการณ์และ 
สิ่ งแวดล้อมได้ เป็นภาวะที่แต่ละบุคคลรับรู้ต่อ
สภาวการณ์ที่เป็นอยู่ รู้สึกมีความสุข ไม่ว่าความสุข
นั้นจะเกิดจากความสุขภายนอกหรือความสุขภายใน 
มีคุณภาพชีวิต มองโลกในแง่ดี  มีความ              พึง
พอใจต่อการด าเนินชีวิต มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย 
จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วน
ประเวศ วะสี (2550, อ้างถึงในเพ็ญ สุขมาก, ม.ป.ป.) 
ให้นิยามสุขภาพ คือ “สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา             สุข
ภาวะทั้ง 4 ด้าน เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการเชื่อมโยง
ถึงกัน และอยู่ในกันและกัน ปัญญาเป็นศูนย์กลาง 
ถ้าปราศจาก ปัญญา  สุขภาวะทางกาย ทางจิต และ
ทางสังคมก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาปัญญาต้อง
น าไปสู่การพัฒนา กาย จิต และสังคม การพัฒนา
กาย จิต และสังคม ต้องน าไปสู่การพัฒนาปัญญาทั้ง 
4 ร่วมกัน จึงเกิดสุข ภาวะที่สมบูรณ์” อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ได้ขยายรายละเอียดของสุขภาพ 
ทั้ง 4 มิติมีดังนี้ (เพ็ญ สุขมาก, ม.ป.ป.) 1. สุขภาวะ
ที่ สมบู รณ์ทางร่ า งกาย  (Physical Wellbeing) 
หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว มี
ก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่

จ า เป็นพอเพียง ไม่มี อุปัทวะอันตราย และมี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 2. สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางจิตใจ (Mental Wellbeing) หมายถึง จิตใจที่มี
ความสุข ร่าเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตา
กับสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลด
การเห็นแก่ตัวลงไปด้วย 3. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทาง
สังคม (Social Wellbeing) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี
ความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภารดรภาพ                      
มีสันติภาพ มีความเป็น ประชาสังคม มีระบบบริการ
ที่ดี และมีระบบบริการที่เป็นกิจการทางสังคม 4. 
สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปัญญา (Spiritual or 
Wisdom Wellbeing) คือสุขภาวะ ที่เกิดขึ้นเมื่อท า
ความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่ดี อันสูงส่ง เช่นการ
เสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเข้าถึง พระ
รัตนตรัย การเข้าถึงพระผู้ เป็นเจ้า  ซึ่งผู้วิจัยใน
น ามาใช้ เป็นแนวทางในการศึกษา และสร้าง
เครื่องมือร่วมกับประเด็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ใน
ครั้งนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง

ทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม สรุปเป็นภาพได้ดังนี้      
        

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ง าน วิ จั ย นี้ เ ป็ น ง าน วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 

(Quantitative Research Method) เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1. ลักษณะ
ทางประชากรและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์  2. 
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์  3. การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ และ 4. ความ
ต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนว
ทางการส่ ง เสริ มการรู้ เ ท่ าทันสื่ อออนไลน์  ซึ่ ง
แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความตรง
และความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ 
IOC (Item Objective Congruence Index) เท่ากับ 
0.84 และความเชื่อมั่น (Reliability) ของตัวแปรต้น  
คือ ตัวแปร X1 จ านวน 11 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.914  
ตัวแปร X2 จ านวน   11 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.914  
ตัวแปร X3 จ านวน 9 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.922      
ตัวแปร X4 จ านวน 13 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.939  
ส่วนตัวแปรตาม คือ  ตัวแปร Y1 จ านวน 4 ข้อค าถาม 

เท่ากับ 0.910  ตัวแปร Y2 จ านวน 4  ค าถาม เท่ากับ 
0.897 ตัวแปร Y3 จ านวน 4 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.898 
และตัวแปร Y4 จ านวน  4 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.857  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้ง 9 อ าเภอในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้มาโดยวิธีการแบ่งแบบชั้นภูมิ ก าหนด
สัดส่วนจากจ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ ให้ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ตามสูตรของ Taro 
Yamane  ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95 % และมีค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ในการศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ ผลกระทบของ
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ

ผลกระทบต่อสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ ์
1. ทางกาย 
2. ทางใจ 
3. ทางปัญญา 
4. ทางสังคม 
 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดอุตรดติถ ์

1. การเข้าถึงส่ือ สารสนเทศ เทคโนโลยี  

2. การวิเคราะห์ การวิพากษ ์การประเมิน  
3. การสร้างสรรค์เนื้อหา 
4. การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง 
    
 

ความต้องการของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อ 
แนวทางการส่งเสริมการ

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
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ในจังหวัดอุตรดิตถ์  คือ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 สถานภาพ
สมรส จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0  อายุ
ตั้งแต่ 60 - 81 ปี มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี  จ านวน 284 คน คิด เป็นร้อยละ 71.0 เป็น
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 
บาท จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 มีบทบาท
เป็นสมาชิกหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น จ านวน 216 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.0 สื่อออนไลน์ที่ใช้มากท่ีสุดคือ ไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 45.3  รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 
31.8) ยูทูป  (ร้อยละ 11.9) เว็บไซต์ (ร้อยละ 2.8)                       
อินสตาแกรม (ร้อยละ 1) และทวิตเตอร์ (ร้อยละ 0.9) 
ตามล าดับ โดยมีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 
1-2 ปี  จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มี   
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อติดตามข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารมากที่สุด รองลงมา เ พ่ือสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และเพ่ือแก้เหงา 
คลายความเครียด นอกจากนี้ผู้สูงอายุใช้สื่อออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.2 รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 6.8)  
แทปเล็ตหรือไอแพด (ร้อยละ 6.8) และคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (ร้อยละ 2.8) ตามล าดับ  ส่วนบุคคลที่แนะน า
การใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน คิดเป็นร้อย
ละ 43.3 รองลงมาคือ ญาติ พ่ีน้อง (ร้อยละ 24.8) 
เพ่ือน (ร้อยละ 17.2)  สามี ภรรยา (ร้อยละ 9.6)  
บุคคลในชุมชนท้องถิ่น (ร้อยละ4.2) ตามล าดับ 
        2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
     จากการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ข อ งผู้ สู ง อ า ยุ ใ นภ าพร วม  พบว่ า อยู่ ใ น ร ะดั บ                 

ปานกลาง (x ̅= 3.07,  S.D.= 0.66) และเม่ือพิจารณา
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าคะแนน
เฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี 

(x ̅= 3.17, S.D.= 0.73) การวิเคราะห์ การวิพากษ์ 

การประเมิน (x ̅= 3.10, S.D.= 0.72)  การสร้างสรรค์

เนื้อหา (x ̅= 3.06,  S.D.= 0.77) และการประยุกต์ใช้

และสร้างการเปลี่ยนแปลง  (x ̅= 2.96, S.D.= 0.72)  
ตามล าดับ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงการรู้เท่าทันสื่ออออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(N=400) 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผูสู้งอายุในจังหวัดอุตรดิตถ ์ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการ                   
รู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน ์

ด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี 3.17 0.73 ปานกลาง 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน 3.10 0.72 ปานกลาง 
การสร้างสรรค์เนื้อหา 3.06 0.77 ปานกลาง 
การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   2.96 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.66 ปานกลาง 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด

อุตรดิตถ์ 

    การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปร 

 

อิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกซึ่ งอาจ เกิ ด เป็นปัญหา Multicollinearity 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity 
โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 2.278 – 
4.408 ซึ่ งน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้ เกิดปัญหา 
Multicollinearity (Black, 2006) ดังตารางที่ 2

 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 Y1 Y2 Y3 Y4 X1 X2 X3 X4 VIF 

�̅� 3.007 3.110 3.110 3.004 3.172 3.103 3.064 2.959  
S.D. .840 .854 .864 .796 .731 .727 .775 .723  
Y 1 1.000 .761** .753** .714** .652** .729** .748** .695**  
Y2   1.000 .780** .746** .750** .767** .780** .653**  
Y3   1.000 .792** .727** .774** .742** .652**  
Y4    1.000 .667** .629** .711** .689**  
X1     1.000 .849** .779** .620** 3.992 
X2      1.000 .797** .666** 4.408 
X3       1.000 .738* 3.794 
X4        1.000 2.278 
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ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อสุขภาวะ
ในภาพรวมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
การศึกษาพบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่  การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี (X1) 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน (X2) การ
สร้างสรรค์เนื้อหา (X3) และ การประยุกต์ใช้และ
สร้างการเปลี่ยนแปลง (X4)  เป็นตัวแปรอิสระที่
สามารถร่วมกันท านายตัวแปรตามผลกระทบทางสุข
ภาวะในภาพรวม (Yรวม) ได้ร้อยละ 77.8 
 

(F = 346.322, p <0.000) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พ ย า ก ร ณ์ ป รั บ ป รุ ง  ( Adjust R2)  ร ะ ห ว่ า ง                
ตัวแปรอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 77.6 
นอกจากนี้ยังพบว่า การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี (b1 = 0.128, p <0.05) การวิเคราะห์ 
การวิพากษ์ การประเมิน (b2 = 0.333, p <0.01)  
และการสร้างสรรค์เนื้อหา (b3 = 0.300 p <0.01)  
มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังตารางที่ 3 
 
 

ตารางที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวมของผู้สูงอายุ

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม (Yรวม) t p-value 

สัมประสิทธ์ิ 
ถดถอย 

ความ คลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) -.008 .087 -.089 .929 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .128 .049 2.597 .010** 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .333 .052 6.414 .000*** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .300 .045 6.640 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .239 .038 6.358 .684 

F = 346.322 p = 0.000 R2 = 0.778 Adj R2 = 0.776 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 
 

ผลกร ะทบของกา ร รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ต่ อ                
สุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จากการศึกษา พบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทั้ง 4 
ด้านเป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายตัว
แปรตามผลกระทบทางสุขภาวะทางกาย  (Y1) ได้
ร้อยละ 63.8  (F = 174.042, p <0.000) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (Adjust R2) 
ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 63.4 

นอกจากนี้ยังพบว่า การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การ
ประเมิน (b2 = 0.392, p <0.00) การสร้างสรรค์
เ นื้ อ ห า  ( b3 =  0. 351, p <0. 00)   แ ล ะ  ก า ร
ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง               (b4 
= 0.304, p <0.00)  มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุข
ภาวะทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย (Y1) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) -.003 .123 -.022 .983 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี -.057 .070 -.813 .417 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .392 .073 5.331 .000*** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .351 .064 5.482 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .304 .053 5.717 .000*** 

F = 174.042 p = 0.000 R2 = 0.638 Adj R2 = 0.634 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 

 
ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อต่อสุข

ภาวะทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  จาก
การศึกษาพบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน 
เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายตัวแปร
ตามผลกระทบทางสุขภาวะทางใจ  (Y2) ได้ ร้อยละ 
68. 2 ( F =  211. 810, p <0. 000)  โ ด ย มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (Adjust R2) 
ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 67.9  

นอกจากนี้ยังพบว่า การวิเคราะห์ การ
วิพากษ์ การประเมิน  (b2 = 0.287, p <0.00) การ
สร้างสรรค์เนื้อหา (b3 = 0.377, p <0.00)  และการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง                   
(b4 = 0.128 p <0.05)  มีผลกระทบเชิงบวกต่อ                
สุขภาวะทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์                   
ดังตารางที่ 5 

 
 

ตารางที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจของผู้สูงอายุ   ใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจ  (Y2) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) -.091 .117 -.077 .438 
การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .244 .066 3.684 .417 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .287 .070 4.107 .000*** 
การสร้างสรรค์เนื้อหา .377 .061 6.194 .000*** 
การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .128 .051 2.531 .012** 
F = 211.810 p = 0.000 R2 = 0.682 Adj R2 = 0.679 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 
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ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อสุขภาวะ

ทางปัญญาของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์   
จากการศึกษาพบว่า การรู้ เท่าทันสื่ อ

ออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถ
ร่วมกันท านายตัวแปรตามผลกระทบทางสุขภาวะ
ทางปัญญา (Y3) ได้ร้อยละ 65.7 (F = 188.902,              
p <0.000)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ปรับปรุง (Adjust R2) ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับ
ตัวแปรตามเท่ากับ 65.3 นอกจากนี้ยังพบว่า การ 

เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี (b1 = 0.167,              
p <0.05) การวิเคราะห์   การวิพากษ์ การประเมิน 
(b2 = 0.450, p <0.00) การสร้างสรรค์เนื้อหา             
(b3 = 0.246, p <0.00)  และการประยุกต์ใช้และ
สร้างการเปลี่ยนแปลง (b4 = 0.178 p <0.05)              
มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะทางปัญญาของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังตารางที่ 6 
 
 
 

ตารางที ่6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางปัญญาของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางปัญญา (Y3) t p-value 

สัมประสิทธ์ิ 
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) -.098 .123 -.795 .427 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .167 .070 2.397 .017** 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .450 .074 6.121 .000*** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .246 .064 3.841 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .178 .053 3.352 .001** 

F = 188.902 p = 0.000 R2 = 0.657 Adj R2 = 0.653 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 

 
ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อสุขภาวะ

ทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  จาก
การศึกษาพบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน 
เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายตัวแปร
ตามผลกระทบทางสุขภาวะทางสังคม (Y4) ได้ร้อย
ละ  59.7 (F = 146.179,  p <0.000)  โ ดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (Adjust R2) 
ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 59.3 
นอกจากนี้ยังพบว่า การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 

เทคโนโลยี (b1 = 0.156,  p <0.05) การวิเคราะห์ 
การวิพากษ์ การประเมิน (b2 = 0.203, p <0.05) 
การสร้างสรรค์เนื้อหา (b3 = 0.227, p <0.00)  และ 
การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง  (b4 = 
0.345 p <0.05)  มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะ
ทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังตาราง
ที่ 7
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม  (Y4) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) .161 .123 1.306 .192 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .156 .070 2.248 .025** 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .203 .073 2.766 .006** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .227 .064 3.549 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .345 .053 6.495 .000*** 

F = 146.179 p = 0.000 R2 = 0.597 Adj R2 = 0.593 
***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 
 
 

4. ความต้องการของของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมการ

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์               

     จากการศึ กษาความต้ องการของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อแนวทางการส่งเสริม

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในภาพรวมพบว่าผู้สูงอายุมี

ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง   (�̅�= 2.93, 

S.D.= 0.99) และทุกแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่า

ทันสื่ อ   ผู้ สู งอายุต้องการในระดับปานกลาง 

เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  การให้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สื่อ

ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์  (�̅�= 3.06, 

S.D.= 1.03) การสร้างกลุ่มออนไลน์เป็นช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษา และการ

แก้ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์  (�̅�= 2.99, S.D.= 

1.15) การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

หรือ พ.ร.บ.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (�̅�= 

2.93, S.D.= 1.07)  การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ

เสริมสร้างทักษะการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ให้กับ

ผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ (�̅�= 2.87,  S.D.= 1.14) 

การจัดตั้งชมรมพลเมืองสูงวัยเท่าทันสื่อเพ่ือเป็น

แกนน าในการพัฒนา  (�̅�= 2.87, S.D.= 1.12)  

และ การจัดโครงการหรือกิจกรรมผ่านชมรม

ผู้สูงอายุระดับอ าเภอหรือจังหวัด (�̅�= 2.85, S.D.= 

1.15)  ตามล าดับ ดังตาราง 8
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ตาราง 8 แสดงแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในทรรศนะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(N=400) 

แนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสือ่ในทรรศนะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดติถ์ 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความ
ต้องการ 

1. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการเข้าถึงและการ
ใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค ์

3.06 1.03 ปานกลาง 

2. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย หรือ 
พ.ร.บ.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2.93 1.07 ปานกลาง 

3. การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเสรมิสร้างทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุในแตล่ะพื้นท่ี 

2.87 1.14 ปานกลาง 

4.การจัดตั้งชมรมพลเมืองสูงวัยเทา่ทันสื่อเพื่อเป็นแกนน า
ในการพัฒนา   

2.87 1.12 ปานกลาง 

5. การสร้างกลุ่มออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษา และการแก้ปัญหาการใช้สื่อ
ออนไลน ์

2.99 1.15 ปานกลาง 

6. การจัดโครงการหรือกิจกรรมผ่านชมรมผูสู้งอายุระดับ
อ าเภอหรือจังหวัด   

2.85 1.15 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.99 ปานกลาง 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ส่งเสริมหรือการขับเคลื่อนเรื่องการรู้ เท่าทันสื่อ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นยังมีอยู่
น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการดูแล
ผู้สูงอายุระดับจังหวัดส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น เ รื่ อ ง อ่ื น  ๆ  ที่ เ ป็ น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตมากกว่า 
นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพนม คลี่
ฉายา (2563) ที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของ
ผู้สูงอายุกลุ่ม 60-70 ปีในประเทศไทย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สิรินทร         

พิบูลภานุวัธน์  นันทิยา  ดวงภุมเมศ และขวัญจิต 
ศศิวงศาโรจน์ (2563) ที่ประเมินระดับการรู้เท่าทัน
สื่อก่อนเข้าอบรมเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่
ใช้สื่อดิจิทัลเป็นประจ า เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าความสามารถด้าน “เข้าถึง” “เข้าใจ” และ
“การวิเคราะห์และประเมิน” อยู่ในระดับ ปานกลาง
เช่นกัน ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ ทั้ งในด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี  การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน 
และ การสร้างสรรค์เนื้อหา มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
สุขภาวะโดยรวมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
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ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้สูงอายุในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการใช้สื่อ
ออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ Tonkit (2561) ที่กล่าวถึง
เหตุผลที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจสื่อโซเชียลในยุค 
4.0 เพ่ือลดช่องว่างระหว่างของคนในครอบครัว 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องราวหรือข่าวสารที่
เกิดขึ้น ได้พบปะสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน ๆ ในวัย
เดียวกัน ทั้งเพ่ือนเก่าและใหม่ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้
เจอกัน เป็นเครื่องมือในการติดตามข่าวสาร 
ตลอดจนการส่งต่อข้อมูลหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ 
เป็นช่องทางในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
และง่ายดาย และช่วยคลายเหงา ความว้าเหว่จาก
การที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังเกษียณ สอดคล้องกับ 
ณัฐดนัย เนียมทอง (2561) ที่มองในมุมสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุว่าการได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วน
สร้างเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการ
พักผ่อนและคลายความเครียดจากภาวะการไม่ได้
ท างาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กันใน
ครอบครั ว อี กด้ ว ย  โ ดยจะ เห็ น ไ ด้ จ า กก า ร
ติดต่อสื่อสารกันในครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมนัสสินี บุญมีศรี
สง่า และมินตรา สดชื่น (2563, น.1598) พบว่า
การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในผู้สูงอายุมีความส าคัญ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสามารถลดช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์ของบุตรหลานกับผู้สูงอายุได้ ป้องกัน
อาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์ได้  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านนั้น  การรู้เท่าทันสื่อด้านการ
เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี เป็นเพียงด้าน
เดียวที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและสุข
ภาวะทางใจ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และคณะ (2560)  ที่

ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพ
ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้สู งอายุ  พบว่าผู้สู งอายุ
โดยรวมรับรู้ภาวะสุขภาพตนเองว่าอยู่ในระดับดี มี
การแสวงหาข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์หรือ  
สื่อสังคมอยู่ในระดับต่ า อิทธิพลของการรับรู้ภาวะ
สุขภาพต่อการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่ อ
ออนไลน์ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย 

 ส่วนการการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจของ
ผู้สูงอายุนั้น อาจเนื่องมาจากยังมีปัจจัยอ่ืนที่มี
อิทธิพลทางใจกับผู้สูงอายุมากกว่า สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัจศรา  ประเสริฐสิน  ทัชชา สุริโย 
และปพน ณัฐเมธาวิน. (2561, น.13) ที่พบว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้สูงอายุ มีทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายใน 
ได้แก่  การท างานของร่างกาย  ความสามารถทาง
กาย ความสามารถทางจิต การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  การเห็นคุณค่าในตนเอง การมอง
โลกในแง่ดี ความหมายในชีวิต ความเป็นอิสระ 
คุณภาพชีวิต ความเหงา ความโดดเดี่ยว ความ             
หดหู่  ตึงเครียด และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การ
เกษียณอายุโดยสมัครใจ การท ากิจกรรมทางกาย 
ความปลอดภัย ลักษณะการด าเนินชีวิต การนับถือ
ศาสนา การสนับสนุนทางสังคม  เครือข่ายในสังคม 
และกิ จกรรมทางสั งคม  ราย ได้  การสมรส 
การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย ความสะดวกในการ 
เดินทาง หากบุคคลเกิดความพอใจ รับรู้  และ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ ส่งผลท าให้เกิด
สุขภาวะที่ดีทั้งสิ้น 

ส่วนความต้องการของผู้สู งอายุ ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่า
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ทันสื่อออนไลน์ ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลางนั้น 

อาจเป็นเพราะในบริบทของจั งหวัด
อุตรดิตถ์ การขับเคลื่อนหรือรณรงค์ในประเด็นการ
รู้ เท่าทันสื่อเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อยมาก และความต้องการในการ
เรียนรู้มีปัจจัยหลายอย่างที่ เข้ามาเกี่ยวข้องตาม
ลักษณะทางประชากรของแต่ละบุคคล  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์  มยังพงษ์ และ
เกื้อกูล ตาเย็น (2561) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุใน
ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 1.ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ระดับการศึกษาอาชีพปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์โดยสามารถ
อธิบายความมีอิทธิพล 2. ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ และ 3. ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรชิตา อุปถัมภ์ 
(อ้างถึงใน ศิรินันท์  ศรีพระคุณ และอุษา บิ้กกิ้น, 
2562, น.87-88) ที่พบว่า พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความต้องการสารสนเทศด้าน
สุ ขภาพของผู้ สู ง อายุ ขึ้ น อยู่ กั บบริ บท  หรื อ 
สถานการณ์ที่เผชิญขณะการดําเนินการแสวงหา
สารสนเทศ 2) แหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพที่มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ แหล่งสารสนเทศที่
เป็นบุคคล 3) รูปแบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่
ผู้สูงอายุต้องการ คือ เสียง ข้อความ ภาพ และสื่อ
มัลติมีเดีย 4) แรงจูงใจในการแสวงหาสารสนเทศ
มาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  ปัญหาสุขภาพ การ
ป้องกันและรักษาโรค และโภชนาการ 5) การใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ เช่น การดูแลตนเองการ
ป้องกันรักษาโรคโภชนาการ และ 6) ปัญหา และ
อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น  ไม่ทราบ

แหล่งสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การศึกษาด้าน
สภาพแวดล้อม และภาษา อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เพ่ือสุขภาวะที่ดีใน
ทุกมิติของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์จ าเป็นต้อง
สร้างระบบกลไกเพ่ือการรองรับการเข้าสู่สังคมสูง
วัยในยุคดิจิทัลให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ ตามผลการวิจัยของ 
อุทัย  ยะรี  มัณฑนา สี เขียว  (2562)  ที่พบว่ า 
ผู้สูงอายุในปัจจุบันยอมรับและนิยมใช้สื่อสั งคม
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น ดังนั้นหากผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีความรู้และ ทักษะในการ
ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพหรือสุขภาวะของ
ตนเองได้มากขึ้น   

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ 

ออนไลน์ของผู้ สู งอายุ ในจั งหวัด อุตรดิตถ์ ใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการรู้เท่าทันสื่อ

ในด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี  การ

วิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน และ การ

สร้างสรรค์เนื้อหา มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะ

โดยรวมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น 

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดที่ดูแลพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควรให้ความส าคัญ ก าหนด

นโยบายที่ชัดเจน และวางแผนปฏิบัติการในการ

ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ             

ทุกกลุ่มทุกพ้ืนที่ โดยใช้หลักการบูรณาการพันธกิจ

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหรือสถาบันการศึกษาใน

ท้องถิ่นในการเสริมสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
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และทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงอายุ อันจะ

ส่งผลต่อสู่สุขภาวะที่ดีใน ทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นไป 

และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่

สังคมสูงวัยในยุคดิจิทัลให้กับจังหวัดในอนาคต 

           2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการ

ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการ

ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในภาพรวมมีความ

ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงาน

ภ าครั ฐ ที่ ดู แ ล รั บ ผิ ดช อบควรจั ด เ ว ที  ห รื อ

ประชุมสัมมนากับกลุ่มประธานชมรมผู้สูงอายุและ

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ ในจังหวัด เพ่ือสร้าง

ความตระหนัก ชี้ให้เห็นความส าคัญ และให้โอกาส

คว าม เ สมอภ าคกั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น จั ง ห วั ด ไ ด้                         

เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการ                   

รู้ เท่าทันสื่อออนไลน์อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือ

น าไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับ

ชมรมให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการ

สื่อสาร ดูแลคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถ

เป็นต้นแบบการบริหารจัดการผู้สูงวัยเท่าทันสื่อให้

เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

            1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น ดังนั้น

เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจึงควรขยายกลุ่ม

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมระดับภาค

หรือระดับประเทศ จะท าให้ผลการวิจัยสามารถ

น าไปใช้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

ออนไลน์ ให้กับผู้สู งอายุ ในระดับภูมิภาคหรือ

ประเทศต่อได้ 

          2. ในการศึกษาครั้งนี้  เน้นการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพียง

อย่างเดียว เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ส าหรับ

การศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 

และมีข้อมูลเชิงคุณภาพผสมผสานเพ่ือให้สามารถ

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนพัฒนา

ในเรื่องนี้ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น 

                3.  ในการศึกษาครั้ งนี้  ศึ กษาใน

ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กับผลกระทบทาง

สุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น ผู้ที่

สนใจสามารถที่จะน าผลการศึกษาไปต่อยอด โดย

อาจขยายมิติการศึกษาทั้ งด้ านคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือศึกษา

ตัวแปรอ่ืนที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือ

บริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
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